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INTRODUÇÃO

1. TRIBUTOS SOBRE BENS E SERVIÇOS

Este texto tem como objetivo discutir as características do
sistema tributário brasileiro que dificultam a integração
comercial do Brasil, bem como apresentar algumas propostas de superação das falhas identificadas. Parte dos
problemas resulta de deficiências no sistema tributário
que afetam a competitividade da produção brasileira, ou
seja, que tornam a agregação de valor no Brasil mais onerosa que em outros países. Parte decorre de dispositivos
da legislação tributária que dificultam o uso, por empresas
brasileiras, de insumos e, principalmente, serviços produzidos no exterior. Parte, por fim, procede de especificidades da legislação que inibem o investimento estrangeiro
no Brasil e o investimento brasileiro no exterior.

Para entender como o modelo brasileiro de tributação
de bens e serviços prejudica a integração comercial de
nosso país com o resto do mundo, é útil conhecer o sistema utilizado na maioria dos demais países, baseado em
um imposto sobre o valor adicionado (IVA). De fato,
praticamente nenhum dos problemas relacionados à
tributação de bens e serviços no Brasil existiria se nosso
país adotasse um modelo baseado em um bom IVA.1

O texto está composto de três seções, além de alguns comentários finais. A primeira seção é dedicada à tributação
sobre bens e serviços – área em que o Brasil mais se afasta
dos padrões internacionais – e à apresentação de algumas
propostas de ajustes nos tributos atuais, além de uma proposta de ampla reformulação da tributação do consumo.
Na segunda seção são discutidos alguns temas relacionados à tributação da renda, com destaque para o regime
de tributação do lucro empresarial (questão que ganha
destaque num contexto de “guerra fiscal” mundial),
para o regime de tributação de subsidiárias de empresas
brasileiras no exterior, e para questões relativas aos acordos de dupla tributação e preços de transferência. Nesta
seção também se analisam os problemas relacionados à
importação de serviços.
Por fim, na terceira seção são analisados mais três temas:
a tributação da folha de salários, o custo de conformidade tributária (ou seja, o custo burocrático de pagar
tributos) e o elevado grau de litígio sobre matérias tributárias. Diferentemente das demais seções, para estas
questões não são apresentadas propostas específicas de
alteração da legislação tributária, mas apenas algumas
diretrizes gerais de mudança.

Neste contexto, iniciamos a seção apresentando as principais características de um bom IVA, passando, em seguida, a analisar os problemas do modelo brasileiro. Por
fim, são discutidas algumas alternativas de melhoria do
sistema atual, iniciando pela avaliação de possíveis ajustes no regime atual e finalizando com a análise dos benefícios e dificuldades de uma reforma tributária ampla.

1.1. Imposto sobre o Valor Adicionado
O Imposto sobre o Valor Adicionado (IVA) é um imposto sobre o consumo cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização pelo regime não cumulativo.2
As características de um bom IVA estão bem estabelecidas na literatura e são as seguintes:
a) incidência sobre uma base ampla de bens e serviços,
incluindo operações de cessão e transferência de direitos (como aluguéis ou aquisição de licenças de uso);
b) crédito amplo sobre todos os bens, serviços e direitos utilizados na atividade produtiva (característica
também conhecida como “crédito financeiro”);

c) tributação no destino, o que significa que, nas operações
entre países (ou entre entes federativos, no caso de IVAs
federativos), o imposto não é cobrado no país de origem
(desoneração das exportações), sendo cobrado apenas
no país de destino (tributação das importações);3
............................................................................

À exceção dos Estados Unidos (que em vez de um IVA tributa o consumo com um imposto incidente apenas nas vendas ao consumidor final), todos os
países relevantes do mundo adotam o modelo do IVA. Embora nem todos os países possuam um bom IVA, as características desejáveis para um IVA estão
bem estabelecidas na literatura, sendo utilizadas como referência neste texto.

1

2
Embora haja várias formas de implementar a não cumulatividade em um IVA, praticamente todos os países do mundo adotam o regime de créditos fiscais,
pelo qual em cada etapa do processo de produção e comercialização as vendas são tributadas (débito do imposto) e o imposto pago nas etapas anteriores é
recuperado (crédito do imposto). Neste sistema, o valor devido pelo contribuinte corresponde à diferença entre os débitos e os créditos do imposto em cada
período de apuração. Para maiores detalhes sobre o regime de crédito fiscal e sobre outros sistemas de tributação do valor adicionado, ver Varsano (2014).

Normalmente o princípio de destino é implementado na forma de desoneração das exportações e tributação das importações, mas o essencial é que
nas operações entre países (ou unidades federadas) o imposto pertença ao país (ou unidade federada) de destino. Uma forma alternativa de implementar
o princípio de destino é tributar no país de origem e transferir a receita integralmente ao país de destino. Este modelo já está sendo utilizado na União
Europeia para algumas operações (através de um mecanismo conhecido como one stop shop), sendo avaliada sua extensão para a maioria das operações.

3
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d) devolução tempestiva de créditos acumulados pelos
contribuintes, caso, por exemplo, de exportadores
cujas vendas são tributadas à alíquota zero, mas possuem créditos a recuperar relativos aos insumos utilizados ou mercadorias adquiridas para exportação;4
e) desoneração dos investimentos, o que pode ser feito
através da aplicação de alíquota zero sobre os bens
de capital (e outras aquisições voltadas à ampliação
da capacidade produtiva) ou, o que é mais comum,
da tributação dos bens de capital com a apropriação
imediata dos créditos pelos adquirentes;
f ) o mínimo de regimes especiais e tratamentos diferenciados;
g) o mínimo de alíquotas, idealmente apenas uma.5
Um imposto com essas características possui diversas vantagens. A primeira é a simplicidade, que decorre do fato de
que todas as vendas das empresas são tributadas e todas suas
aquisições geram créditos, idealmente a uma única alíquota.
A segunda vantagem do IVA é a neutralidade na organização da produção, pois devido à recuperação integral
do imposto pago nas etapas anteriores a tributação é
sempre a mesma, independentemente de como se organiza a produção.6

Tabela 1. Exemplo de incidência de um IVA
Valor
da
Venda
(A)

Alíquota Débito Crédito Imposto
(B)
(C=
(D)
devido
A*B)
(C-D)

Etapa 1

100

10%

10

10

Etapa 2

200

10%

20

10

10

Consumo
final

400

10%

40

20

20

Tributação
total

40

............................................................................
Tabela 2. Exemplo de incidência de um IVA em uma
exportação
Valor
da
Venda
(A)

Alíquota Débito Crédito Imposto
(B)
(C=
(D)
devido
A*B)
(C-D)

Etapa 1

100

10%

10

Etapa 2

200

10%

20

10

10

Exportação

400

0%

0

20

-20

Tributação
total

10

0

............................................................................
Uma terceira vantagem é a transparência do imposto, a
qual resulta do fato de que o montante pago pelo consumidor final corresponde à soma do imposto recolhido
em cada uma das etapas de produção e comercialização. Outra vantagem do IVA bem estruturado é a desoneEste ponto fica claro quando se toma o exemplo (mui- ração completa das exportações, característica importo simplificado) apresentado na Tabela 1, na qual se re- tante para a competitividade da produção doméstica.
produz a incidência de um IVA em uma cadeia com três Como se mostra na Tabela 2, que reproduz o exemplo
etapas, na qual a etapa final corresponde à venda para da Tabela 1 supondo que a etapa final é uma operação
o consumidor final.7 Como se vê na tabela, o imposto de exportação e não de consumo, desde que se garanta
incidente na venda para o consumidor final (no valor de a devolução integral e tempestiva dos créditos ao expor40) corresponde à soma do imposto recolhido em todas tador (no exemplo, no valor de 20), as exportações são
completamente desoneradas.
as etapas de produção e comercialização.
............................................................................
Na literatura sobre IVA o termo “alíquota zero” usualmente é utilizado para referir-se a operações não tributadas, nas quais se garante a recuperação
integral do crédito pelo contribuinte. Já o termo “isenção” usualmente é utilizado para referir-se a operações que não são tributadas, havendo, em contrapartida, a perda do direito ao crédito relativo às operações anteriores pelo contribuinte.

4

5
A multiplicidade de alíquotas gera a necessidade de classificação dos bens e serviços o que, inevitavelmente, resulta em maior custo de conformidade e em
mais litígio. A maior parte dos IVAs criados no mundo nas últimas décadas possui apenas uma alíquota (além de casos de isenção ou alíquota zero). Mesmo no
caso dos IVAs mais antigos (como os dos países da Europa Ocidental) há uma tendência à redução do número de alíquotas. Ver a respeito Ebrill et al. (2001).

Como o IVA incide apenas sobre o valor adicionado em cada etapa de produção, a tributação é sempre a mesma quer a agregação do valor seja feita pelo
contribuinte, quer seja feita por terceiros.

6

No sistema do IVA, reproduzido na tabela, o imposto recolhido em cada etapa (débito) é recuperado integralmente na forma de crédito na etapa
subsequente, exceto, é claro, na venda para o consumidor final. Por simplicidade, na construção da tabela definiu-se que na primeira etapa não haveria a
utilização de insumos (ou seja, não haveria créditos relativos a etapas anteriores).

7
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Ao desonerar exportações e investimentos, o IVA – ainda que cobrado ao longo da cadeia de produção – acaba
incidindo apenas sobre o consumo. Na medida em que
todo imposto pago nas etapas anteriores é devolvido aos
exportadores e aos empresários que realizam investimentos, a incidência final do IVA ocorre apenas na venda aos consumidores finais.
Por fim, devido a todas as características enumeradas acima, o IVA é um imposto totalmente neutro do ponto de
vista do comércio exterior, o que favorece a integração
comercial do país. Com a desoneração das exportações
e a tributação das importações de forma equivalente à da
produção doméstica, a incidência do IVA não distorce a
forma de organização do comércio exterior. Ou seja, a
tributação do consumo é a mesma independentemente
de onde é produzido o bem ou serviço consumido.

1.2. Problemas do modelo brasileiro
O Brasil possui cinco tributos de caráter geral que incidem sobre a produção e a comercialização de bens e
serviços: PIS, Cofins e IPI (federais), ICMS (estadual)
e ISS (municipal).8
As distorções do modelo brasileiro de tributação de
bens e serviços que mais prejudicam a integração comercial do país decorrem do fato de que suas características se afastam muito daquelas de um bom IVA. A
seguir é feita uma descrição dessas distorções, as quais
decorrem de quatro características do modelo brasileiro: a) a persistência de muitas incidências cumulativas;
b) a fragmentação da base de incidência; c) a tributação
na origem nas operações entre entes federativos; e d) o
excesso de benefícios fiscais e regimes especiais.

a) Cumulatividade
A forma mais visível pela qual o sistema tributário brasileiro prejudica a competitividade do país é através da
incidência cumulativa dos tributos sobre bens e serviços.

Em um bom IVA, a não cumulatividade ampla e um sistema eficiente de devolução de créditos acumulados viabilizam a desoneração completa das exportações e dos
investimentos e a incidência apenas sobre o consumo.
No Brasil, ao contrário, a existência de tributos cumulativos e sérias falhas no regime de créditos dos tributos
não cumulativos fazem com que não apenas o consumo,
mas também as exportações e os investimentos, sejam
onerados, prejudicando a competitividade da produção
nacional. O efeito de tais distorções é usualmente chamado de “cumulatividade”.
A cumulatividade ocorre quando há a incidência de tributos sobre bens e serviços ao longo da cadeia produtiva, sem que o tributo cobrado seja recuperado (na forma
de créditos tributários) nas etapas subsequentes.
Isso ocorre no caso de tributos puramente cumulativos,
como o ISS, que incidem sobre o faturamento dos prestadores de serviços, sem gerar qualquer crédito para as
etapas subsequentes. Ocorre também no caso do regime
cumulativo do PIS/Cofins, na medida em que empresas
sujeitas a esse regime não recuperam o crédito relativo
ao PIS/Cofins incidente nas etapas anteriores do processo de produção e comercialização.
Mas a cumulatividade resulta também de falhas no regime
de aproveitamento de créditos dos tributos não cumulativos, como o ICMS e o PIS/Cofins não cumulativo. No
caso do ICMS, a legislação veda a utilização de créditos
tributários relativos aos bens e serviços utilizados em
atividades de apoio administrativo, comercial ou operacional, como, por exemplo, o imposto incidente sobre as
despesas de telecomunicação de uma empresa industrial.
No caso do PIS e da Cofins não cumulativos, embora a
legislação preveja a possibilidade de aproveitamento de
créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos,
as instruções normativas da Receita Federal que regulamentam esses tributos restringem muito o conceito de
insumo, o que na prática é equivalente a vedar o aproveitamento do crédito sobre parte importante dos bens
e serviços utilizados na atividade produtiva.9

............................................................................
8
A contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e a contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins) possuem a mesma legislação,
mas podem ser cobrados de duas formas: pelo regime cumulativo e pelo regime não cumulativo. O imposto sobre produtos industrializados (IPI) incide de forma
não cumulativa, mas apenas na etapa de industrialização. O ICMS (imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação) é um imposto não cumulativo que incide sobre operações com bens e alguns serviços. O ISS (imposto sobre serviços
de qualquer natureza) é um imposto cumulativo que incide sobre serviços não incluídos na base do ICMS, definidos em lista constante de uma lei complementar.

Segundo essas instruções normativas, consideram-se como insumos apenas as matérias-primas e produtos intermediários e os serviços aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens ou na prestação de serviços, além das embalagens. Por este critério, exclui-se do conceito de
insumo uma série de bens e serviços aplicados ou consumidos pelas empresas em atividades que não constituem sua atividade principal, mas que são essenciais para viabilizar esta atividade principal. Tal vedação ao aproveitamento de créditos, por ter sido introduzida na regulamentação do PIS/Cofins e não
na lei que instituiu os tributos, tem sido objeto de disputa entre os contribuintes e o fisco, sendo um dos principais itens do contencioso tributário federal.

9
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Tabela 3. Exemplo de incidência cumulativa na exportação
Valor
da
Venda
(A)

Alíquota Débito Crédito Imposto
(B)
(C=
(D)
devido
A*B)
(C-D)

Etapa 1

100

10%

10

10

Etapa 2

200

10%

20

7

13

Exportação

400

0%

0

15

-15

Tributação
total

8

............................................................................
O efeito da existência de restrições à utilização de créditos
de ICMS e de PIS/Cofins é semelhante ao da incidência
de um tributo puramente cumulativo, pois resulta no pagamento de tributos ao longo da cadeia de produção e comercialização que não são recuperados nas etapas seguintes.
Por fim, outra forma de incidência cumulativa, de grande impacto, ocorre quando os exportadores encontram dificuldades
em recuperar créditos acumulados, padrão muito comum no
Brasil, tanto no caso do ICMS quanto do PIS/Cofins.10
Na Tabela 3 apresenta-se (de forma esquemática e tendo por referência a Tabela 2) um exemplo de como a
incidência cumulativa de tributos acaba onerando as
exportações. Isto ocorre tanto por conta de incidências
cumulativas ao longo da cadeia como pelas dificuldades
encontradas pelos exportadores na recuperação de créditos acumulados.11

De modo semelhante, a oneração dos investimentos por
tributos indiretos é equivalente a um aumento do custo
de capital, reduzindo a atratividade do Brasil como polo
de investimentos internacional.

b) Fragmentação da base de incidência
Enquanto um bom IVA incide sobre uma base ampla de
bens e serviços, no Brasil a base de incidência é fragmentada entre cinco tributos: ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins.
Este fracionamento da base de incidência não apenas aumenta a cumulatividade do sistema tributário brasileiro,
como resulta em distorções que afetam negativamente a
produtividade do país, além de gerar insegurança jurídica.
O problema mais visível é a divisão da base entre o ICMS e o
ISS. Os efeitos negativos desta separação entre dois impostos
das operações com bens e com serviços são de várias ordens.
Em primeiro lugar, quebra-se a cadeia de débitos e créditos. Um contribuinte de ISS que adquire mercadorias
sujeitas ao ICMS não tem direito à recuperação de créditos, o que equivale a uma incidência cumulativa do ICMS
(que, em princípio, é um imposto não cumulativo).
Em segundo lugar, criam-se problemas de fronteira entre
os dois impostos, que acabam gerando grande insegurança jurídica para os contribuintes. A título de exemplo,
atualmente os estados entendem que a venda de softwares
não customizados deve pagar ICMS, enquanto os municípios entendem que essas operações devem pagar ISS. O
contribuinte fica no meio da disputa, correndo o risco de
ser autuado pelo fisco estadual ou municipal, se não pagar
os dois impostos.12 Com o avanço da nova economia, a
fronteira entre bens e serviços tende a se tornar cada vez
mais difusa, agravando ainda mais essa distorção.

Os efeitos da incidência cumulativa de tributos sobre
bens e serviços na integração comercial do Brasil são claramente negativos. Por um lado, as vendas externas dos Em terceiro lugar, criam-se distorções alocativas, que reprodutores domésticos são prejudicadas pela incidência duzem a produtividade, na medida em que a diferença
de tributos não recuperáveis. Por outro lado, a produção na incidência setorial de tributos pode levar a economia
no Brasil torna-se pouco atrativa no âmbito das cadeias a se organizar de forma ineficiente. Um exemplo deste
globais de valor, na medida em que a agregação de valor tipo de distorção se dá na construção civil, pois a consacaba sendo onerada por tributos não recuperáveis so- trução de edifícios de concreto armado (sujeita ao ISS)
bre bens e serviços, o que não ocorre no caso de países é menos tributada que a construção de edifícios feitos
com estruturas pré-fabricadas (cuja produção está sujeique possuem um bom IVA.
............................................................................

10
De fato, a mera demora no ressarcimento de créditos aos exportadores representa um custo, uma vez que os valores ressarcidos não são corrigidos, o que
significa que seu valor presente é menor que o custo incorrido pelo exportador no pagamento dos tributos.

No exemplo, supõe-se que na Etapa 2 apenas 70% do crédito relativo ao imposto recolhido na etapa anterior é recuperado e que, na exportação, a demora na devolução do saldo credor ao exportador faz com que a perda do exportador (diferença entre o valor presente do montante recebido e seu valor
nominal) seja de 25%. No agregado, as falhas no regime de creditamento levam a uma incidência sobre as exportações no valor de 8.

11

12
Na origem deste problema está uma decisão do STF, que decidiu que softwares não customizados eram mercadorias, na época em que estes eram vendidos em meio físico (como CDs).
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ta ao ICMS, com alíquotas mais elevadas).13 Ou seja, o
sistema tributário brasileiro induz a adoção de um modelo de construção que pode não ser o mais eficiente.14
Por fim, também há problemas relacionados à incidência
restrita do IPI. Ao contrário do IVA, que incide em todas
operações até o consumo final, o IPI só é cobrado na saída
da indústria, não incidindo nas operações de distribuição
e comercialização. Por conta desta característica, cria-se
um incentivo a que as empresas reduzam a margem na
industrialização e aumentem a margem na distribuição e
comercialização, o que dá origem a um grande contencioso tributário e a distorções competitivas.

c) Tributação na origem
Outra característica do modelo brasileiro de tributação
de bens e serviços que prejudica a competitividade das
empresas brasileiras é a tributação na origem do ICMS
nas operações interestaduais.15 Contrariamente ao IVA,
que é cobrado no destino, nas transações interestaduais
parte relevante do ICMS pertence ao estado de origem.16
É bastante conhecida a relação entre a tributação na
origem do ICMS e o estímulo à “guerra fiscal” entre
os estados. Também há um razoável consenso de que
a concessão de benefícios fiscais no âmbito do ICMS
é uma forma ineficiente de redução das desigualdades
regionais, uma vez que não estimula a exploração de
vocações regionais, resultando, ao contrário, em uma
alocação geográfica ineficiente da estrutura produtiva
do país. Ou seja, há formas mais eficientes de reduzir as
desigualdades regionais que a concessão descoordenada
de benefícios no âmbito do ICMS.17

brasileiras, tanto no tocante às exportações quanto no que
diz respeito à competição com produtos importados.
No caso das exportações, o problema resulta basicamente
da resistência dos estados a ressarcir aos exportadores créditos de ICMS cobrados em outros estados. Para entender
melhor este argumento, considere-se uma empresa exportadora localizada no Estado A, que adquire insumos no Estado B. Em princípio, o Estado A deveria devolver ao exportador o imposto cobrado no Estado B sobre seus insumos,
de modo a garantir a desoneração das exportações. Obviamente, o Estado A cria grandes óbices ao ressarcimento dos
créditos de ICMS do exportador, pois deveria devolver um
imposto que foi arrecadado por outro estado.18
Já no caso das importações, o desequilíbrio ocorre porque é
muito comum que incentivos fiscais no âmbito do ICMS
beneficiem mais insumos ou bens de capital importados que
aqueles adquiridos de outros estados. Isto ocorre porque, no
caso dos produtos importados, o benefício de ICMS alcança
a totalidade do imposto (que pertence ao estado de destino
das importações), enquanto na compra do mesmo produto em outro estado, o benefício alcança apenas a parcela do
imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna
e a alíquota interestadual. Esta diferenciação acaba gerando
grandes desequilíbrios alocativos e concorrenciais, uma vez
que pode variar muito entre estados e entre produtos.
Nenhuma destas distorções – guerra fiscal, desestímulo às
exportações e favorecimento às importações – ocorreria se
o ICMS fosse cobrado pelo princípio do destino, ou seja, se
pertencesse integralmente ao estado de destino da operação.

d) Benefícios fiscais e regimes especiais

É menos conhecido, no entanto, o efeito negativo da cobran- Por fim, um dos maiores problemas do modelo brasileiça de ICMS na origem sobre a competitividade das empresas ro de tributação de bens e serviços é a profusão de alí............................................................................
13
A alíquota máxima de ISS é de 5%, enquanto em São Paulo a alíquota de ICMS incidente na fabricação de estruturas metálicas é de 12%. De fato,
o problema é ainda mais sério, pois a construção civil é tributada pelo PIS/Cofins cumulativo (alíquota de 3,65%), enquanto a produção de estruturas
pré-fabricadas é tributada pelo PIS/Cofins não cumulativo (alíquota de 9,25%) e pode sofrer incidência de IPI.
14
Mais especificamente, supondo que o custo econômico (custo do trabalho e do capital) da construção com estruturas pré-fabricadas seja menor que o
custo econômico da construção em concreto armado, ainda assim o sistema tributário induz a opção pela construção em concreto armado. Na prática isto
resulta em uma redução da produtividade, pois, para uma dada quantidade de trabalho e de capital, menos prédios são construídos do que os que poderiam
ser construídos se não houvesse a distorção na tributação.
15
O ISS também é cobrado essencialmente no município de origem. Mas as distorções resultantes da cobrança do ISS na origem são menos relevantes
que as relacionadas ao ICMS.
16
A alíquota interestadual do ICMS (ou seja, a alíquota cobrada pelo estado de origem) é fixada pelo Senado Federal, sendo de 12%, exceto nas vendas de
estados das regiões Sul e Sudeste (exceto ES) para estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (mais o ES), nas quais a alíquota é de 7%.
17
Ver a respeito Appy (2017), texto no qual se faz uma discussão mais detalhada sobre como o sistema tributário brasileiro afeta negativamente a produtividade.
18
Por conta destas características, há uma grande pressão para que a União ressarça os estados pela desoneração de ICMS nas exportações. Este tema é
retomado no item 1.3.d.
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quotas, a enorme quantidade de benefícios fiscais e a existência de uma série de regimes especiais, ou seja, de formas
de pagar os tributos que diferem do regime normal.
Todas estas características acabam gerando complexidade, elevando o custo burocrático do pagamento dos tributos e resultando em alto grau de litígio sobre matérias
tributárias. Também acabam provocando distorções
alocativas que reduzem de forma significativa a produtividade.
A existência de múltiplas alíquotas inevitavelmente coloca o problema da classificação das mercadorias e serviços, além de gerar um ambiente propício a pressões políticas por parte de setores e empresas em busca de menor
tributação.
O recurso generalizado à concessão de benefícios fiscais
– no âmbito de todos os tributos sobre bens e serviços
– resulta em tratamento muito diferenciado entre setores e entre empresas, gerando complexidade e grandes
distorções alocativas. Também gera um elevado custo de
negociação para as empresas que pretendem investir no
Brasil, uma vez que, em muitos setores, é impossível ser
competitivo no mercado doméstico se o investimento
não for feito com algum benefício fiscal. Ainda assim, os
desequilíbrios competitivos que resultam da concessão
diferenciada de incentivos entre empresas são grandes, e
podem afetar significativamente seus resultados.
Por fim, a multiplicidade de regimes especiais de tributação, torna o sistema tributário extremamente complexo, elevando o custo de pagamento dos impostos e gerando distorções que prejudicam a organização eficiente
da economia. Merece destaque o uso generalizado do
mecanismo de substituição tributária, especialmente no
ICMS.19
O resultado de toda esta complexidade é uma clara perda de competitividade do Brasil na atração de investimentos estrangeiros. Para empresas que ainda não estão
no Brasil, o custo de aprender a operar no país – e o risco
de desvantagens concorrenciais frente a competidores
que saibam explorar melhor a complexidade do sistema
brasileiro – acaba sendo um forte desestímulo ao investimento.

1.3. Alternativas de solução: ajustes no modelo atual
Como exposto no item anterior, as distorções do modelo brasileiro de tributação de bens e serviços têm um
impacto muito negativo sobre a competitividade da
produção nacional e representam um grande entrave a
uma maior integração comercial do país. Como exposto, estas distorções não existiriam se o Brasil tributasse
os bens e serviços através de um IVA, seguindo as melhores práticas internacionais.
A grande questão é como promover mudanças que aproximem o modelo brasileiro daquele do IVA e facilitem a
integração comercial do Brasil.
Uma alternativa seria a implementação de mudanças nos
tributos atuais, visando corrigir suas principais distorções.
A agenda de mudanças na tributação de bens e serviços que
favorece a competitividade da produção brasileira é ampla.
Para exemplificar o que pode ser feito, apresenta-se a seguir comentários sobre quatro alternativas de alteração
na legislação tributária que teriam efeito positivo para a
competitividade do país: a) eliminação das restrições ao
aproveitamento de créditos nos tributos não cumulativos (crédito financeiro); b) adoção do regime não cumulativo para todo o PIS/Cofins; c) migração da cobrança
do ICMS para o destino, nas operações interestaduais; e
d) criação de mecanismos para facilitar a recuperação de
créditos de ICMS pelos exportadores.

a) Crédito financeiro
Como mencionado no item 1.2.a, uma das causas da
cumulatividade na tributação de bens e serviços é a vedação à recuperação de créditos de tributos não cumulativos, especialmente no caso do ICMS e do PIS/Cofins
não cumulativo.
O regime brasileiro de aproveitamento de créditos é
usualmente denominado “crédito físico”, uma vez que
apenas insumos que são incorporados fisicamente no
produto final – ou consumidos no processo produtivo
(como a eletricidade utilizada por uma fábrica) – geram
créditos. Já em um bom IVA adota-se o regime conheci-

............................................................................
19
No regime de substituição tributária, um contribuinte é responsável pelo recolhimento do imposto que, normalmente, seria devido por outros. No
caso do ICMS, é muito comum que uma indústria seja responsável pelo recolhimento do imposto devido em todas etapas subsequentes de distribuição
e comercialização do produto. Trata-se de um modelo não apenas complexo, porque cada estado tem autonomia na definição dos produtos sujeitos ao
regime de substituição tributária e na forma como este regime será aplicado, mas também um modelo que gera ineficiências, uma vez que eleva o custo
da comercialização através de canais de comercialização mais eficientes (que operam com menor margem) relativamente ao regime normal de tributação.
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do como “crédito financeiro”, pelo qual não se colocam
restrições ao aproveitamento de créditos, ou seja, todos
os bens e serviços utilizados pela empresa no processo de
produção e comercialização geram créditos.20
Embora haja consenso sobre a necessidade de adotar o
regime de crédito financeiro para o ICMS e para o PIS/
Cofins, a implementação da mudança é dificultada pelo
fato de que a ampliação dos créditos reduz a arrecadação
desses tributos.
No caso do PIS/Cofins, a mudança é mais simples, e inclusive já consta de proposta elaborada pelo Ministério
da Fazenda.21 Pela proposta, a redução de receita decorrente da ampliação dos créditos seria compensada por
uma elevação da alíquota desses tributos. A mudança
seria implementada em duas etapas: inicialmente para
o PIS (cuja receita é menor) e, posteriormente, para a
Cofins, ajustando-se a alíquota, se necessário, para não
haver aumento da carga tributária. Mesmo com a previsão de ajuste na alíquota para manter a arrecadação, no
entanto, a proposta enfrenta resistências no Congresso
Nacional, pelo mero fato de contemplar uma elevação
de alíquota.
Já no caso do ICMS, a adoção do regime de crédito financeiro encontra maior dificuldade, uma vez que o
efeito sobre a arrecadação de cada um dos estados pode
ser bastante diferenciado, o que dificulta o ajuste de alíquotas para manter a arrecadação. De fato, a lei que regulamenta o ICMS (Lei Complementar 87, de 1996)
já prevê o aproveitamento amplo de créditos, mas a
implementação da mudança vem sendo sucessivamente
postergada, por conta do receio de perda de receita por
parte dos estados.

b) Adoção do regime não cumulativo para todo
PIS/Cofins
Atualmente o PIS/Cofins é cobrado através de dois regimes. Embora o regime não cumulativo seja a regra geral,
alguns setores (como a construção civil e parte das telecomunicações) estão sujeitos ao regime cumulativo, o qual
se aplica também a todas as empresas do regime de Lucro
Presumido. Na prática, boa parte do setor de serviços é
hoje tributado pelo regime cumulativo de PIS/Cofins.

A extinção do regime cumulativo e a adoção generalizada do regime não cumulativo no âmbito do PIS/Cofins
certamente contribuiriam para reduzir a cumulatividade dos tributos brasileiros. De fato, a intenção original
do Ministério da Fazenda ao propor a reforma do PIS/
Cofins, em 2015, era adotar o regime não cumulativo
para todos os setores e empresas, exceto para empresas
com receita inferior ao limite do SIMPLES Nacional
(hoje R$ 4,8 milhões).
No entanto, a proposta enfrentou forte resistência do
setor de serviços e de construção civil, o que levou o Ministério da Fazenda a abandonar a proposta de extinção
do regime cumulativo na última versão da proposta de
reforma do PIS/Cofins.

c) Migração da cobrança do ICMS para o destino
Uma mudança que corrigiria muitas distorções que afetam a competitividade das empresas brasileiras seria a
adoção do princípio do destino na cobrança do ICMS
em operações interestaduais, com o imposto passando a
pertencer integralmente ao estado de destino. A forma
mais simples de migrar a cobrança do ICMS para o destino seria através da redução das alíquotas interestaduais
do imposto, o que pode ser feito através de Resolução do
Senado Federal.
O Poder Executivo chegou a enviar ao Senado Federal
uma proposta de migração parcial para o destino, com
a redução das alíquotas interestaduais do ICMS para
4% (Projeto de Resolução nº 1, de 2013). No entanto, o
projeto não foi aprovado pelo Senado.
A redução das alíquotas interestaduais do ICMS enfrenta resistências políticas de várias ordens. Por um lado,
a medida enfraquece os benefícios da guerra fiscal, gerando resistência por parte dos governadores que veem
na concessão de incentivos uma forma de promover o
desenvolvimento do estado. Por outro lado, a redução
das alíquotas interestaduais do ICMS gera uma redistribuição da receita do imposto entre os estados, gerando
reação negativa por parte dos estados perdedores.
Por fim, mesmo parte do empresariado resiste à mudança, devido ao temor de acúmulo de créditos de ICMS

............................................................................
20
Na realidade, em todos os países há algumas restrições ao aproveitamento de créditos que caracterizem consumo pessoal dos sócios e (em alguns casos)
dos empregados das empresas, uma vez que o crédito do IVA não pode ser usado como forma de desonerar o consumo. Isto ocorre, por exemplo, no caso
da aquisição de automóveis de passeio pela empresa, ou de despesas em restaurantes.
21

Até a finalização deste texto, a proposta ainda não havia sido enviada ao Congresso Nacional.
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por parte de empresas com grande volume de operações
interestaduais.22 Como os estados criam grandes dificuldades para a devolução de saldos credores de ICMS, haveria, para essas empresas, um risco relevante de perdas
com a redução das alíquotas interestaduais.
Para mitigar as resistências dos estados, o governo incluiu, na negociação para viabilizar a redução das alíquotas, a criação de um Fundo de Desenvolvimento
Regional e de um Fundo de Compensação das Perdas
dos Estados.23 A negociação incluiu também a edição de
uma lei complementar autorizando a edição de convênio do Confaz para convalidar os benefícios de ICMS
concedidos de forma ilegal.24
De todos os dispositivos que estavam sendo negociados
– redução das alíquotas interestaduais do ICMS, convalidação de benefícios e criação de fundos compensatórios –, apenas a convalidação dos benefícios do ICMS
foi aprovada, através da Lei Complementar nº 160, de
2017.25 O processo de negociação sobre essas matérias,
que foi intenso de 2013 a 2017, é um sinalizador da dificuldade política de implementar a redução das alíquotas
interestaduais do ICMS e, consequentemente, reduzir a
força dos benefícios da guerra fiscal.26

d) Facilitação do aproveitamento de créditos de
ICMS pelos exportadores
Como mencionado, um dos problemas enfrentados
pelos exportadores brasileiros é a dificuldade de recuperação de saldos credores de ICMS, que se acumulam
quando os débitos de ICMS decorrentes das vendas no
mercado doméstico não são suficientes para compensar
os créditos do imposto decorrentes da aquisição de matérias-primas e insumos. Este problema é agravado pela
resistência (em boa medida justificada) dos estados a de-

volver créditos de ICMS relativos a insumos adquiridos
e tributados em outros estados.
Há um razoável consenso de que a melhor forma de
resolver este problema seria através da migração da cobrança do ICMS para o destino. Neste caso, não haveria
motivo que justificasse a não devolução de créditos, uma
vez que todo o imposto devolvido teria sido arrecadado
pelo próprio estado onde está localizado o exportador.
No entanto, como visto no item anterior, essa migração
é uma mudança politicamente complexa.
Neste contexto, surgiram várias propostas voltadas a
facilitar o aproveitamento de créditos de ICMS pelos
exportadores, enquanto não houver a migração da cobrança de ICMS para o destino.
Uma das propostas mais interessantes é a apresentada em Guimarães (2010), que sugere um modelo cujas principais características seriam as seguintes: a) na emissão dos documentos
fiscais relativos às exportações haveria o lançamento de débito
de ICMS, cujo recolhimento seria diferido; b) no embarque
da mercadoria exportada, a autoridade alfandegária emitiria
um Certificado para Efeito de Estorno de Débito (CED) em
valor igual ao débito de ICMS registrado (resultando, na efetiva desoneração das exportações); e c) o CED poderia ser utilizado para compensar débitos de ICMS da própria empresa
exportadora, ou poderia ser transferido a terceiros, que o utilizariam para compensar débitos de ICMS.
A vantagem do modelo proposto por Guimarães é que
ele permite a transferência dos CEDs a terceiros, sem a
necessidade de autorização pelos fiscos estaduais exigida
atualmente para a transferência a terceiros de saldos credores de ICMS. Com a mudança, haveria uma redução
da burocracia e, principalmente, eliminar-se-ia a possibilidade de discricionariedade dos fiscos estaduais na
liberação das autorizações.

............................................................................
22
A preocupação dessas empresas resulta do fato de que os insumos adquiridos internamente no estado seriam tributados à alíquota normal (usualmente
17% ou 18%) e as vendas interestaduais seriam tributadas a 4%. Como os débitos do imposto seriam menores que os créditos, as empresas passariam a
acumular saldos credores de ICMS que teriam de ser ressarcidos pelos estados.
23
A última proposta de criação desses fundos de compensação se deu através da Medida Provisória nº 683, de 2015, a qual não foi votada pelo Congresso
e perdeu efeito. Vale notar que o governo em momento nenhum chegou a propor medidas para mitigar o risco de acúmulo de créditos pelas empresas nas
operações interestaduais.
24
Pela legislação em vigor, benefícios fiscais no âmbito do ICMS só seriam legais se aprovados por unanimidade pelo Confaz, que é um órgão que reúne
os 27 secretários de fazenda estaduais. Na prática, a maioria dos benefícios do ICMS foi concedida sem aprovação pelo Confaz.
25
A Lei Complementar 160, de 2017, autorizou a redução do quórum do Confaz para a aprovação de convênio de convalidação de benefícios por um
prazo de até quinze anos, o que já foi feito através do Convênio ICMS 190, de 2017.
26
No processo de discussão do projeto que resultou na Lei Complementar 160, o Ministério da Fazenda havia negociado uma progressiva redução dos
benefícios fiscais ao longo de 15 anos (mantendo, no entanto, as alíquotas interestaduais). No momento da votação, no entanto, o dispositivo negociado
foi retirado do texto, mantendo-se apenas a convalidação dos benefícios. Com a convalidação, gerou-se um risco de aumento na concessão de benefícios do
ICMS, uma vez que a convalidação alcança não apenas os benefícios já existentes, mas também a concessão de novos benefícios iguais aos já concedidos.
Se isto vier a ocorrer, haverá um agravamento da situação fiscal dos estados, que já é preocupante.
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Em contrapartida, como a mudança resulta em perda
de arrecadação dos estados, e como os estados continuariam tendo de devolver aos exportadores o imposto cobrado em outros estados, Guimarães sugere que a
adoção do novo regime seja acompanhada de um novo
modelo de ressarcimento, pela União, de compensação
dos estados pela perda de receita nas exportações.27
A perda de receita dos estados, ou, alternativamente, o
aumento da compensação dos estados pela União, são
a principal dificuldade para a implementação das propostas que visam facilitar o aproveitamento de créditos
de ICMS pelos exportadores, mantendo a tributação do
ICMS na origem.28 Este problema é especialmente relevante em um momento de crise fiscal tanto da União
quanto dos estados, como o vivenciado atualmente.

1.4. Alternativas de solução: reforma tributária
ampla
Se ajustes na legislação voltados a reduzir distorções dos
atuais tributos sobre bens e serviços que prejudicam a
competitividade das empresas brasileiras são possíveis, a
implementação de tais ajustes é dificultada por questões
fiscais e pela resistência de entes federativos e de setores empresariais. De fato, o custo político de tais ajustes
pode ser extremamente elevado, como ocorre no caso da
eliminação do regime cumulativo do PIS/Cofins, ou da
migração da cobrança do ICMS para o destino.
Adicionalmente, parte importante dos problemas que
prejudicam a competitividade do Brasil são de natureza
estrutural, e não podem ser resolvidos através de mudanças nos tributos atuais. Este é o caso, por exemplo, da segmentação da base de incidência entre o ICMS e o ISS.
Neste contexto, a melhor alternativa para a correção das
distorções da tributação de bens e serviços que prejudicam a integração comercial do Brasil seria, provavelmente, uma reforma tributária estrutural, que viabilizasse a migração para um modelo do tipo IVA. Mudanças

desta natureza já foram tentadas nas últimas décadas,
sem sucesso, o que justifica o ceticismo quanto à viabilidade de uma reforma tributária ampla.29
De fato, propostas de reforma tributária estruturais concentram várias formas de resistência simultaneamente,
entre as quais: a) a resistência de estados potencialmente
perdedores a uma mudança que redistribua a receita entre os estados; b) a resistência dos estados e municípios
à perda de autonomia na gestão de seus impostos; c) a
resistência de empresas que possuem benefícios fiscais; e
d) a resistência de setores potencialmente prejudicados
por uma redistribuição da carga tributária.
O desafio é encontrar um modelo de reforma da tributação de bens e serviços que reduza, o máximo possível,
tais resistências. Uma alternativa interessante é a proposta de reforma tributária apresentada pelo Centro de
Cidadania Fiscal (CCiF), que foi desenhada de forma a
mitigar a oposição à mudança, sem comprometer a qualidade do sistema tributário.30
A base da proposta é a substituição de cinco tributos
atuais – IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins – por um único
imposto do tipo IVA, denominado imposto sobre bens
e serviços (IBS).
As características do IBS são aquelas de um bom IVA.
Entre estas características destacam-se: (i) a incidência
sobre uma base ampla de bens e serviços (incluindo intangíveis e direitos); (ii) a aplicação plena do princípio da
não cumulatividade, caracterizada pela recuperação integral do imposto incidente nas etapas anteriores do processo de produção e comercialização dos bens e serviços;
(iii) a desoneração das exportações e a incidência sobre as
importações; (iv) a recuperação integral e tempestiva dos
créditos acumulados pelos exportadores ou outros contribuintes; (v) a desoneração integral dos investimentos,
através da devolução imediata do crédito incidente sobre
os bens de capital; e (vi) a aplicação do princípio do destino, pelo qual – nas transações entre os entes federativos –
o imposto pertence ao estado e ao município de destino.

............................................................................
27
Pela proposta, haveria um teto para o valor a ser compensado pela União, correspondente à diferença entre 12% do valor das exportações do estado e
7% do valor de suas importações. A porcentagem do teto a ser efetivamente compensada seria definida na negociação política entre os estados e a União.
28
A edição nº 102 da Revista Brasileira de Comércio Exterior (RBCE), na qual se encontra o texto de Guimarães (2010), apresenta várias propostas
voltadas a facilitar a recuperação de créditos de ICMS pelos exportadores. Uma delas é a de Rezende (2010), que propõe a securitização de créditos fiscais
de ICMS oriundos de operações interestaduais com insumos utilizados na produção exportada, e a utilização dos títulos securitizados no pagamento de
tributos federais. Também, neste caso, o custo da solução do problema recairia sobre a União.
29
Entre as principais tentativas de mudança estão a proposta elaborada pela Câmara dos Deputados em 1995 (Proposta Mussa Demes) e as duas propostas de reforma tributária enviadas ao Congresso pelo Governo Lula, em 2003 e em 2008. Para uma avaliação das diversas propostas de reforma tributária
nas últimas décadas, ver Lukic (2014).
30

Para maiores detalhes sobre a proposta do Centro de Cidadania Fiscal, ver CCiF (2017).
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Em linha com as melhores práticas internacionais, a
proposta prevê que o IBS terá uma alíquota uniforme
para todos os bens e serviços. A alíquota uniforme elimina a necessidade de classificação de bens e serviços,
reduzindo a complexidade e o contencioso relativo ao
imposto.31 De modo semelhante, a proposta prevê que o
IBS não contemplará qualquer forma de benefício fiscal.
Para mitigar a resistência de estados, municípios e empresas à mudança, a proposta do CCiF propõe três medidas:
a) a preservação da autonomia dos entes federativos na
gestão de sua receita; b) uma transição para os contribuintes; e c) uma transição na distribuição da receita entre os
entes federativos. Adicionalmente, a proposta contempla
também uma mudança no regime de vinculações e partilha de receitas, cujo objetivo é reduzir a rigidez orçamentária. Todas essas características são detalhadas a seguir.

a) Preservação da autonomia dos entes federativos
Enquanto outras propostas de consolidação dos tributos sobre bens e serviços em um IVA reduzem a autonomia dos entes federativos, ao estabelecer alíquotas
uniformes para todo o território nacional, a proposta do
CCiF prevê a possibilidade de que a União, os estados
e os municípios possam administrar a alíquota do IBS.
Ou seja, a alíquota do IBS percebida pelo contribuinte
será a soma das alíquotas federal, estadual e municipal,
sendo uniforme para todos os bens e serviços, mas podendo variar entre estados e entre municípios.
A alteração da alíquota do IBS será opcional para os entes
federativos. Na ausência de previsão em lei federal, estadual ou municipal fixando a alíquota do imposto, será
adotada a alíquota de referência, que é aquela que repõe a
perda de receita dos tributos substituídos pelo IBS. Deste
modo, a alíquota estadual de referência do IBS é aquela
que repõe a perda de receita de ICMS do conjunto dos
estados, e a alíquota municipal de referência a que repõe a
perda de receita de ISS do conjunto dos municípios.
Este modelo é viabilizado pelo fato de que o IBS será
arrecadado de forma centralizada e sua receita será dis-

tribuída entre a União, os estados e os municípios. A
gestão da arrecadação e da distribuição do imposto será
de responsabilidade de um Comitê Gestor, composto
por representantes das três esferas de governo. Nas transações interestaduais e intermunicipais incidirá sempre
a alíquota do estado e do município de destino.32
Com este desenho consegue-se que o IBS seja, para o
contribuinte, um único imposto – com legislação uniforme e cobrança centralizada. Mas para os estados e
municípios é como se cada ente federativo possuísse
seu próprio imposto, cuja alíquota pode ser modificada
atendendo às necessidades das finanças locais. Como o
IBS é um imposto sobre o consumo, alterações na alíquota por um estado ou município se refletirão no montante cobrado dos consumidores locais.
Ao preservar a autonomia dos estados e municípios, a
proposta busca minimizar uma das fontes de resistência
à reforma tributária. É verdade, contudo, que a mudança
elimina a possibilidade de os estados concederem benefícios fiscais como forma de desenvolvimento regional.
Para mitigar a resistência dos estados à perda do poder
de conceder benefícios, propõe-se que a União reforce a
política de desenvolvimento regional, alocando recursos
para esta finalidade.33

b) Transição para os contribuintes
Para a substituição dos tributos atuais pelo IBS, a proposta prevê uma transição em dez anos. Os primeiros
dois anos seriam um período de teste do IBS, que seria
cobrado a uma alíquota de 1% (reduzindo-se as alíquotas da Cofins para não haver aumento da carga tributária). Nos oito anos seguintes as alíquotas do ICMS, do
ISS, do IPI, do PIS e da Cofins seriam progressivamente reduzidas, sendo a perda de receita desses tributos
compensada pelo aumento da alíquota do IBS. Como o
potencial de arrecadação do IBS será conhecido após o
período de teste, é possível fazer a transição mantendo-se a carga tributária constante, sem criar risco para as finanças dos entes federativos, nem para os contribuintes.

............................................................................
31
Para compensar o efeito regressivo da tributação da cesta básica de alimentos, a proposta do CCiF prevê um sistema de devolução para as famílias mais
pobres, através de mecanismos de transferência de renda, de parcela do imposto incidente sobre suas aquisições. Este modelo é, além de menos custoso,
mais progressivo que a desoneração da cesta básica de alimentos em seu formato atual.
32
O sistema de arrecadação centralizada é viabilizado pela generalização do uso da nota fiscal eletrônica no Brasil. Para maiores detalhes sobre a forma de
operacionalização da distribuição da receita do IBS entre os entes federativos, ver CCiF (2017).
33
A proposta do CCiF não detalha, no entanto, o montante de recursos a ser alocado para a política de desenvolvimento regional, nem sua distribuição,
deixando estas questões para serem resolvidas quando da negociação política em torno da reforma.
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O período de transição relativamente longo tem como
objetivo mitigar resistências à mudança por parte dos
contribuintes, na medida em que permite que as empresas que realizaram investimentos com base no sistema
tributário atual (com todos seus benefícios e distorções)
se adaptem ao IBS de forma suave. Caso houvesse uma
transição muito rápida, haveria o risco de que algumas
empresas se tornassem não competitivas, ou que tivessem de reduzir muito sua margem, resultando em uma
desvalorização dos investimentos realizados.
A transição proposta mitiga, mas não elimina eventuais resistências do setor empresarial à mudança. Como
a mudança implica uma redistribuição setorial da carga
tributária, é possível que haja alguma resistência de setores que possam vir a se sentir prejudicados.

c) Transição na distribuição federativa da receita
A proposta do CCiF prevê que a receita estadual e municipal do IBS será distribuída entre os entes federativos pelo
princípio do destino, ou seja, proporcionalmente ao consumo. Para implementar o princípio do destino, é suficiente
que, nas transações interestaduais e intermunicipais, o imposto pertença ao estado e ao município de destino.

Para mitigar tais resistências, a proposta do CCiF prevê
uma transição bastante longa para a distribuição da receita do IBS entre os estados e os municípios. Nos primeiros
vinte anos, o valor da receita atual do ICMS e do ISS de
cada estado e de cada município, corrigido pela inflação,
seria mantido. Neste período, apenas o crescimento real
da receita do IBS seria distribuído pelo princípio do destino. Nos trinta anos subsequentes, a parcela que repõe
a receita real do ICMS e do ISS seria progressivamente
reduzida, alcançando-se a distribuição integral da receita
pelo princípio do destino após cinquenta anos.
Vale notar que este modelo – que só é viável porque a
receita do IBS é arrecadada de forma centralizada – é
totalmente transparente para os contribuintes. A substituição dos tributos atuais pelo IBS – que é a que afeta os
contribuintes – se encerra em dez anos. A transição de
cinquenta anos na distribuição federativa da receita tem
como objetivo apenas diluir os efeitos da mudança sobre
as finanças estaduais e municipais.

d) Mudança no sistema de vinculações e partilha
de receitas

Uma última característica relevante da proposta de reforma tributária do CCiF é a substituição do atual sistema
No entanto, a migração da repartição atual da receita de vinculações e partilha da receita do ICMS, do ISS, do
para a repartição com base no princípio do destino re- IPI, do PIS e da Cofins por um novo modelo, baseado
sulta em uma redistribuição da arrecadação entre os es- em alíquotas singulares do IBS (cuja soma corresponde
tados e os municípios, o que pode gerar resistências por à alíquota total do imposto), que podem ser gerenciadas
individualmente. Neste modelo, a receita de cada ente feparte dos perdedores.
............................................................................
Tabela 4. Exemplo de composição das alíquotas do IBS
Alíquota
Singular
Gerenciável pela União

Tributo
Atual

9,2%

Gerenciável pelos Estados

Livre

2,90%

PIS/Cofins
e IPI

Seguridade Social

4,63%

Cofins

FAT - Seg. Des. e Abono

0,58%

FAT - BNDES

0,39%

Fundos Regionais

0,04%

Parcela Federal

PIS

Parcela Estadual
FPE

0,26%

FPEx

0,12%

Parcela Municipal
FPM

0,30%

Alíquota
Singular

IPI

13,8%

Parcela Estadual
Educação

2,58%

Saúde

1,24%

Livre

6,51%

ICMS

Parcela Municipal
Cota Parte

3,44%

Gerenciável pelos Municípios

2,0%

Parcela Municipal
Educação

0,50%

Saúde

0,30%

Livre

1,21%

Total

76

Tributo
Atual

ISS

25,0%
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derativo seria distribuída entre as várias destinações atualmente previstas na Constituição Federal na proporção de
cada alíquota singular sobre a alíquota total do ente.

dos créditos não passaria pelo orçamento de nenhum dos
entes federativos, o que reduziria fortemente o incentivo
para a não devolução dos saldos credores do imposto.

Pela proposta, as alíquotas singulares relativas à destinação da receita da União para os estados e municípios e dos estados para os municípios não poderiam ser
inferiores ao nível que repõe a destinação atual a estas
finalidades, o mesmo ocorrendo no caso das alíquotas
singulares vinculadas à saúde e à educação.

A dificuldade para a implementação da mudança é de
natureza política. Como explicado, a proposta do CCiF
busca minimizar ao máximo as resistências à reforma,
sem comprometer o desenho do novo sistema. A superação das resistências remanescentes depende da priorização da reforma tributária por parte do governo.35

Na Tabela 4 apresenta-se um exemplo de como seria a
composição das alíquotas singulares da União, dos estados e dos municípios, tendo por referência as vinculações
e partilhas previstas na Constituição Federal.34 O modelo
contemplaria também as destinações previstas nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos municípios.

Parte das resistências políticas pode ser mitigada se ficar
claro para os atores envolvidos que a mudança tem um
efeito muito positivo sobre a produtividade e o potencial
de crescimento do país. Mesmo eventuais perdedores em
uma avaliação estática dos impactos da reforma tendem
a ser beneficiados pelo maior crescimento da economia.

A vantagem do modelo proposto é que ele aumenta
muito a flexibilidade na gestão do orçamento, uma vez
que torna possível gerenciar a alíquota vinculada a cada
destinação sem alterar as demais. Assim, por exemplo,
se um estado quiser arrecadar mais recursos para ampliar as despesas em segurança pública, poderá elevar a
alíquota relacionada à alocação livre de sua parcela do
imposto, sem precisar transferir mais dinheiro para os
municípios, a saúde e a educação, mas também sem retirar qualquer recurso dessas áreas.

e) Efeito sobre a competitividade e viabilidade
política
A implementação da reforma proposta pelo CCiF resolveria, simultaneamente, todos os problemas do modelo brasileiro de tributação de bens e serviços, descritos no item 1.2.
Além unificação da base de incidência, da eliminação completa da cumulatividade, da migração da cobrança dos impostos estaduais e municipais para o destino e da supressão
de todos os benefícios fiscais, o modelo ainda facilitaria a
devolução, aos exportadores, dos saldos credores acumulados. Isto ocorreria porque a devolução dos créditos aos
exportadores seria feita diretamente da conta centralizadora da arrecadação, antes da distribuição da receita para a
União, os estados e os municípios. Ou seja, o ressarcimento

2. TRIBUTOS SOBRE A RENDA E
IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS
As questões relativas à tributação da renda afetam a inserção comercial das empresas brasileiras de várias maneiras.
Em primeiro lugar, a tributação do lucro e da distribuição do lucro afetam a atratividade do Brasil como polo de
investimento para empresas transnacionais. Em segundo
lugar, a tributação de subsidiárias de empresas brasileiras
em outros países afeta de forma decisiva sua capacidade
de competir no cenário internacional. Em terceiro lugar,
questões relativas ao regime de preços de transferência e
a existência ou não de acordos de dupla tributação são
importantes tanto para investimentos de empresas transnacionais no Brasil quanto de empresas brasileiras no
exterior. Por fim, o modelo de tributação da importação
de serviços (que envolve questões relativas à tributação da
renda, mas também outros tributos) tem um efeito relevante sobre a competitividade das empresas nacionais.
Todas estas questões são analisadas em maior detalhe a seguir.

2.1. Tributação do lucro
Há, atualmente, uma tendência global de redução da alíquota do imposto incidente sobre a renda corporativa. A

............................................................................
A alíquota de 25% é uma estimativa preliminar sobre qual seria a alíquota necessária para repor toda a receita do ICMS, do ISS, do PIS, da Cofins e do
IPI. A alíquota de referência do IBS (ou seja, aquela que repõe toda a receita dos cinco tributos atuais) só será efetivamente conhecida durante a transição.
Vale notar que esta é uma alíquota com incidência “por fora” (ou seja, sobre o preço sem imposto), que corresponde a uma alíquota de 20% “por dentro”
(sobre o preço com imposto), que é o modelo atualmente adotado no Brasil.
34

35
De fato, a viabilidade política da reforma tributária nunca foi testada, pois em nenhum governo posterior à Constituição de 1988 esta foi efetivamente
uma prioridade.
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Gráfico 1. Alíquotas do imposto incidente sobre a renda corporativa

Fonte: OCDE. Valores em 5/8/2018 para alíquota total (incluindo governos subnacionais).

............................................................................
recente reforma tributária dos Estados Unidos – na qual A isenção dos dividendos e o regime de JCP reduzem
a alíquota federal do imposto de renda incidente sobre o bastante a tributação dos lucros distribuídos, mas não
lucro das empresas foi reduzida de 35% para 21% – é ape- reduzem a tributação dos lucros reinvestidos, o que
nas a face mais visível de um processo de “guerra fiscal” pode afetar a competitividade do Brasil na atração de
mundial voltada à atração de investimentos.
investimentos internacionais. De fato, a alíquota incidente sobre o lucro nas empresas continua sendo um paNeste contexto, a alíquota incidente sobre a renda cor- râmetro importante na decisão de alocação geográfica
porativa no Brasil – de 34% – tornou-se bastante eleva- dos investimentos pelas empresas transnacionais.38
da para padrões mundiais.36 Como se vê no Gráfico 1,
entre os países da OCDE, apenas a França possui hoje Neste contexto, o ideal seria que o Brasil seguisse a tenuma alíquota mais elevada (e já anunciou sua redução). dência internacional e reduzisse a alíquota dos tributos
incidentes sobre a renda corporativa, visando aumentar
É verdade que o modelo brasileiro de tributação do lu- a atratividade do país como polo de investimento intercro possui duas características que mitigam a elevada alí- nacional. A situação fiscal do país não permite, no entanquota incidente nas empresas. Uma delas é a isenção na to, que a mudança seja feita com perda de arrecadação.
distribuição dos dividendos. A outra é o regime de Juros O ajuste mais indicado seria compensar a perda de receisobre o Capital Próprio ( JCP), pelo qual, observados ta através da cobrança na distribuição dos dividendos, a
determinados limites, parcela do lucro distribuído pode exemplo do que faz a maioria dos países desenvolvidos,
ser deduzido como despesa e tributado na distribuição, que tributa o lucro na empresa e na sua distribuição.39
exclusivamente na fonte, à alíquota de 15%.37
............................................................................
36
A alíquota brasileira corresponde à soma das alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ), de 25%, e da contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), de 9%. No caso das instituições financeiras, a alíquota da CSLL é de 20%, resultando em uma alíquota total de 45%.
37
Por conta da dedução do JCP como despesa deixa-se de pagar IRPJ e CSLL (à alíquota de 34%) sobre este valor, recolhendo-se apenas o IR-Fonte, à alíquota de 15%, na distribuição. Atualmente a JCP é calculada pela incidência da Taxa de Longo Prazo (TLP) sobre o patrimônio líquido da empresa, havendo
alguns outros limites ao valor que pode ser deduzido como despesa (sendo o mais importante que este valor não pode exceder a 50% do lucro da empresa).

Embora não seja o foco deste texto, a isenção na distribuição de lucros e dividendos tem uma fragilidade, que é a percepção de que, no Brasil, pessoas ricas
pagam pouco imposto de renda, uma vez que parcela relevante de seus rendimentos provém da distribuição de lucros. Embora não haja uma baixa tributação
no caso de lucros tributados na empresa a 34% e isentos na distribuição, há casos de baixa tributação efetiva quando as empresas conseguem (via planejamento
tributário, que é facilitado pela legislação brasileira) reduzir a base tributável na empresa. Adicionalmente, a isenção na distribuição dos lucros reduz muito
a carga tributária de sócios de empresas do Lucro Presumido e do Simples (principalmente no caso de prestadores de serviços) que são pouco tributados na
empresa e isentos na pessoa física.

38

A tributação na distribuição dos lucros e dividendos também reduziria a percepção de que ricos não pagam imposto no Brasil, além de facilitar a correção
da distorção resultante da baixa tributação dos sócios de parte das empresas do Lucro Presumido e do Simples.

39
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Há várias alternativas para a tributação na distribuição dos
dividendos, inclusive algumas compatíveis com a manutenção do regime de JCP. Em particular, entende-se que a
distribuição de dividendos entre pessoas jurídicas no Brasil
deva ser isenta, para evitar uma tributação “em cascata” no
caso de estruturas societárias baseadas em holdings.
A calibragem das alíquotas na empresa e na distribuição
depende do modelo que vier a ser adotado. Dada a fragilidade fiscal do Brasil, é recomendável que a transição
do regime atual para o novo regime seja feita de forma
progressiva, de modo a permitir ajustes que garantam a
manutenção da carga tributária ao longo do tempo.
O efeito negativo da tributação dos dividendos sobre os
investimentos estrangeiros pode ser mitigado através de
acordos de dupla tributação (ADTs), pois usualmente
os ADTs preveem a redução do imposto incidente na
distribuição para o exterior. De fato, a mudança no regime de tributação do lucro empresarial torna mais urgente a atualização e a ampliação da rede de ADTs do Brasil,
tema que é tratado adiante.40

2.2. Tributação de subsidiárias no exterior
Um problema relevante para a internacionalização das
empresas brasileiras é o modelo adotado para a tributação de suas subsidiárias no exterior. Atualmente, o Brasil
adota o regime de tributação em bases universais, ou seja,
o país inclui o lucro auferido no exterior pelas controladas
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL da empresa no Brasil, permitindo o desconto do imposto pago no exterior.41
Na prática, este modelo significa que o lucro eventualmente tributado a alíquotas mais baixas no exterior será
novamente tributado no Brasil pela diferença entre a alíquota doméstica (de 34%) e a alíquota vigente no país
da controlada.42
O efeito é uma perda da competitividade das subsidiárias de empresas brasileiras no exterior, relativamente

a concorrentes que não estão sujeitos ao pagamento da
diferença do imposto. Este efeito é agravado pelo fato
de que a maioria dos países relevantes no cenário mundial adota o regime de tributação em bases territoriais,
pelo qual o lucro auferido pelas controladas de empresas
domésticas no exterior é isento (ou quase totalmente
isento).43 Em sua reforma tributária do final de 2017,
os Estados Unidos também passaram a adotar o regime
de tributação em bases territoriais, aumentando ainda
mais a desvantagem competitiva dos investimentos de
empresas brasileiras no exterior.
Adicionalmente, o modelo brasileiro tem gerado grande
complexidade operacional para as empresas, por exigir a
apresentação da contabilidade individualizada de cada
controlada direta ou indireta, com uma série de exigências burocráticas, como a tradução juramentada e a consularização de documentos.
Até 2022, o prejuízo à competitividade das subsidiárias
de empresas brasileiras está parcialmente mitigado por
dois dispositivos previstos na legislação. O primeiro é a
possibilidade de consolidação dos lucros e prejuízos das
diversas subsidiárias, observadas algumas restrições.44 O
segundo é a possibilidade de reduzir os tributos devidos
no Brasil em montante correspondente a até 9% do lucro auferido pelas controladas de empresas industriais
e de construção civil, o que, na prática, corresponde à
incidência de uma alíquota de 25% (e não de 34%).
Mesmo com o abrandamento temporário dos efeitos da
legislação, muitas empresas brasileiras já vêm estudando
a possibilidade de transferir sua matriz para o exterior
– processo conhecido como “inversão tributária”, no
qual a empresa brasileira (atual matriz) passa a ser uma
subsidiária da nova matriz estrangeira. Este movimento
certamente tenderá a se acelerar muito, à medida que se
aproxime o ano de 2022. Com a inversão tributária, não
apenas o fisco brasileiro deixa de tributar o lucro auferido no exterior pelas subsidiárias das empresas domésticas, como o Brasil é prejudicado de várias outras formas,
via transferência de parte da administração das empre-

............................................................................
Uma vantagem da tributação na distribuição dos dividendos é que esta melhora a posição do Brasil na negociação de ADTs, na medida em que o país
pode incluir na negociação a possibilidade de redução (ou isenção) da tributação na distribuição de lucros para o exterior, o que hoje não é possível.
40

41
A legislação em vigor (Lei 12.973/2014, arts. 76 a 92) permite que o imposto devido no Brasil seja pago em até oito anos, com algumas restrições,
incidindo sobre as parcelas diferidas uma taxa de juros em dólar (Libor). O diferimento afeta o fluxo de caixa das empresas, mas não mitiga os efeitos da
tributação pelo regime em bases universais por competência adotado pelo Brasil.

No caso de coligadas, a tributação no Brasil é feita quando da distribuição dos dividendos, mas também é onerada pela diferença entre a alíquota doméstica, de 34%, e a alíquota incidente sobre o lucro auferido no exterior.

42

43

Alguns países, como a Alemanha, a França e o Japão, isentam 95% dos dividendos recebidos de controladas no exterior, tributando apenas 5%.

Após 2022, os lucros auferidos no exterior serão tributados no Brasil e os prejuízos somente poderão ser compensados com lucros futuros da mesma
empresa controlada no exterior.
44
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sas para o exterior e via perda de relevância do mercado
de capitais domésticos (principalmente do mercado de
ações) no financiamento das empresas.
Neste cenário, o ideal seria que o Brasil seguisse a tendência mundial, e adotasse um modelo de tributação em
bases territoriais, a exemplo da maioria dos países desenvolvidos. O modelo poderia prever a isenção completa
dos lucros ativos auferidos por subsidiárias de empresas
brasileiras no exterior, ou uma tributação muito pequena, a exemplo do que fazem alguns países.
Tal mudança, não apenas reduziria muito o risco de inversão tributária, como tornaria o Brasil mais atrativo
como hub regional de empresas que atuam na América
Latina, favorecendo a integração comercial do país.
É verdade que a adoção do regime de tributação em bases territoriais cria um risco, que é a subtributação de
rendas passivas auferidas no exterior (ou seja, rendas que
não guardam relação com a atividade produtiva das subsidiárias das empresas brasileiras). Este risco é especialmente relevante, dada a relativa facilidade de transferir
rendas passivas para países de menor tributação.
Para mitigar este risco, o Brasil teria de adotar um regime diferenciado de tributação de rendas passivas, como
faz a maioria dos países desenvolvidos. Tal regime, conhecido como CFC (Controlled Foreign Corporation),
consiste na tributação, por competência, de rendas passivas auferidas no exterior – especialmente em países de
baixa tributação –, compensando-se o imposto recolhido no exterior.45

país são as deficiências na utilização, pelo Brasil, de acordos de dupla tributação (ADTs) e o modelo utilizado
pelo fisco brasileiro na aplicação do regime de preços de
transferência. Uma característica comum a essas duas
questões é que ao menos parte dos problemas resulta da
utilização, pelo Brasil, de critérios distintos daqueles utilizados por outros países.

a) ADTs
Os ADTs são celebrados bilateralmente entre países e
estabelecem regras para a repartição, entre os países signatários, da receita da tributação da renda de algumas
operações.46 Na ausência de ADTs, há o risco de que
uma operação seja tributada tanto no país de fonte do
pagamento quanto no país de residência da empresa que
percebe o pagamento, o que tende a prejudicar tanto investimentos estrangeiros no Brasil quanto investimentos brasileiros no exterior.
Um dos problemas do Brasil é o baixo número de ADTs,
atualmente de pouco mais de 30. Em particular, o Brasil
não possui ADTs com parceiros comerciais importantes, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha.47
Outros problemas dizem respeito às diferenças entre
os ADTs celebrados pelo Brasil e o padrão usualmente adotado pelos demais países, baseado no modelo da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). Entre essas diferenças, algumas
merecem ser mencionadas.48

2.3. Acordos de dupla tributação e preços de
transferência

A primeira, detalhada no item 2.4.b, diz respeito à tributação de serviços técnicos, na medida em que o Brasil equipara tais serviços a royalties, tributando na fonte o pagamento
feito a outros países, enquanto o padrão da OCDE é que
sejam tributados como lucro no país de residência do prestador do serviço. Para resolver este problema, os ADTs celebrados pelo Brasil deveriam prever explicitamente a aplicação da tributação no país de residência.

Outras características do modelo brasileiro de tributação da renda que dificultam a integração comercial do

Uma segunda diferença diz respeito às alíquotas incidentes na fonte, no Brasil, nas remessas para pagamento

Com as duas mudanças sugeridas, o modelo brasileiro
de tributação de controladas e coligadas se aproximaria
daquele adotado por outros países, tornando mais fácil a
integração produtiva do país nas cadeias globais de valor.

............................................................................
45
Para maiores detalhes sobre características dos regimes CFC, bem como dos modelos de tributação de controladas e coligadas adotados por outros
países, ver Appy, Ross e Messias (2012).
46

Usualmente os ADTs tratam da repartição na tributação de lucros, royalties, juros, serviços e dividendos.

47

O Brasil possuía um ADT com a Alemanha, mas este foi denunciado, perdendo efeito em 2006.

Os comentários feitos a seguir tratam de apenas algumas diferenças entre os ADTs celebrados pelo Brasil e o padrão da OCDE. Uma análise mais
completa encontra-se em CNI (2015).
48
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de juros e royalties, as quais são, de modo geral, mais elevadas que as previstas em ADTs celebrados entre outros
países, o que acaba encarecendo as operações realizadas
por empresas localizadas no país. Em contrapartida, o
Brasil isenta a distribuição de dividendos independentemente de ADTs, o que reduz o poder de barganha do
país na negociação com os demais países, uma vez que a
redução da tributação na remessa de dividendos costuma ser um ponto importante dos acordos.
Uma terceira diferença diz respeito ao uso restrito do
conceito de estabelecimento permanente na legislação
brasileira.49 Ainda que os ADTs celebrados pelo Brasil
possuam a previsão da tributação de estabelecimentos
permanentes, o dispositivo é pouco usado no país, o que
dificulta a harmonização da tributação brasileira com a
de outros países.
As diferenças entre os conceitos utilizados nos ADTs
brasileiros e aqueles utilizados como referência nos
acordos celebrados entre outros países acabam limitando o efeito dos ADTs na mitigação da dupla tributação,
prejudicando tanto os investimentos brasileiros no exterior quanto os investimentos estrangeiros no Brasil.
Neste contexto, o ideal seria que o Brasil não apenas ampliasse sua rede de ADTs (especialmente com parceiros
comerciais relevantes), como buscasse aproximar ao máximo os conceitos utilizados nos ADTs ao modelo da
OCDE.

b) Preços de transferência
O regime de preços de transferência busca evitar a erosão da base tributária em transações entre empresas relacionadas realizadas com base em preços que diferem dos
praticados no mercado. Isto pode ocorrer, por exemplo,
em operações de exportação com preços inferiores aos
de mercado ou em operações de importação com preços
superiores aos de mercado.
O problema é que os critérios definidos pela legislação
brasileira para caracterizar preços de mercado diferem

dos critérios utilizados pela maioria dos demais países,
baseados em recomendações da OCDE. Simplificadamente, o modelo brasileiro fundamenta-se, na maioria dos casos, em margens fixas, enquanto o padrão da
OCDE é baseado no preço de operações realizadas com
partes não relacionadas.
Tais diferenças dificultam a integração comercial de
empresas que operam no Brasil. Em particular, podem
ocorrer situações em que uma mesma operação se sujeita ao pagamento da diferença de imposto resultante da
aplicação do critério de preços de transferência tanto no
país exportador quanto no país importador.50
Uma solução seria a convergência entre os critérios aplicados pelo Brasil e aqueles adotados pela OCDE. Vale
notar que não se trata de dizer que a legislação brasileira
(mais objetiva) está errada e que os critérios da OCDE
(mais subjetivos) estão corretos. O problema está na utilização de critérios diferentes pelo Brasil e pelos demais
países, o que dificulta a integração comercial do país.

2.4. Tributação da importação de serviços
Por fim, há vários problemas relacionados à tributação
da importação de serviços.51
Um primeiro problema é a própria complexidade do
modelo brasileiro. Enquanto o padrão mais comum em
outros países é a tributação da importação de serviços
com um imposto sobre bens e serviços (usualmente um
IVA) e de um imposto sobre a renda retido na fonte, no
Brasil há a incidência de cinco ou seis tributos.52
De fato, na importação de serviços por empresas brasileiras incidem três tributos sobre bens e serviços, a saber:
ISS-importação, PIS-importação e Cofins-importação,
além do imposto de renda na fonte incidente sobre a
remessa de recursos para o exterior (IR-fonte). Nas remessas relativas ao pagamento de royalties e à remuneração pela prestação de serviços técnicos (envolvendo
ou não transferência de tecnologia) há a incidência de
uma contribuição sobre a intervenção no domínio eco-

............................................................................
49
Simplificadamente, segundo os critérios utilizados pela OCDE, a caracterização de existência de um estabelecimento permanente permite tratar empresas não residentes como residentes e tributar os lucros auferidos localmente.
50
Por exemplo, numa exportação feita por empresa brasileira, a legislação brasileira pode determinar que o preço de mercado seja superior ao preço praticado, exigindo a tributação da diferença, enquanto os critérios aplicados pelo país importador podem determinar que o preço de mercado seja inferior ao
preço praticado, também exigindo a tributação da diferença.
51

Uma análise mais detalhada destes problemas encontra-se em CNI (2016).

52

Vários países tributam a importação de serviços apenas com um imposto – seja o IVA ou o imposto retido na fonte. Ver a respeito CNI (2016).
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nômico (Cide-remessas). Quando há a cobrança de Cide-remessas, à alíquota de 10%, a alíquota do IR-fonte
é reduzida de 25% para 15%. Por fim, as operações de
câmbio relativas à importação de serviços estão sujeitas
à incidência do IOF-câmbio, diferentemente do que
ocorre na importação de bens.
A seguir são apresentadas as principais distorções verificadas na tributação da importação de serviços, a saber: a) não
recuperação de tributos sobre bens e serviços; b) restrições
à não incidência de imposto de renda, previstas nos ADTs;
c) exigência de averbação de contratos no INPI e d) tributação de operações entre partes relacionadas.

a) Tributos sobre bens e serviços
Nos países que adotam o modelo do IVA, a importação
de serviços por contribuintes é tributada, mas há crédito
integral do imposto, o que garante sua não cumulatividade. Já no Brasil, há várias incidências não recuperáveis.
Por um lado, o ISS-importação é puramente cumulativo,
não havendo possibilidade de recuperação do imposto.
Por outro lado, em muitos casos tampouco há recuperação do PIS-importação e da Cofins-importação. Isto
ocorre quando o importador está sujeito ao regime
cumulativo de PIS/Cofins, mas ocorre também por
conta das fortes restrições impostas pelas normas da Receita Federal à apropriação de créditos de PIS/Cofins.
É importante notar que a tributação cumulativa observada na importação de serviços ocorre também na aquisição de serviços no mercado doméstico. Neste contexto, a
melhor solução para o problema seria a reforma ampla do
sistema brasileiro de tributação de bens e serviços (com
a adoção de um bom IVA), como proposto no item 1.4.
Medidas voltadas a corrigir tais distorções apenas na importação de serviços, ainda que favoráveis à integração
comercial do país, acabariam por prejudicar competitivamente os prestadores de serviços domésticos.

b) Restrições na aplicação dos ADTs

A desoneração do imposto de renda na importação de
serviços é, no entanto, prejudicada por duas características do modelo brasileiro.
A primeira é a cobrança da Cide-remessas. Como a Cide-remessas incide sobre o importador dos serviços – e
não como um tributo na fonte cobrado do exportador
–, a Receita Federal entende que não é alcançada pela
desoneração prevista nos ADTs, resultando em um efetivo encarecimento das operações.
O segundo motivo é a prática, da Receita Federal, de
tratar os pagamentos pela prestação de serviços técnicos
de qualquer natureza (inclusive de assistência técnica
e administrativa) como sendo equivalentes a royalties.
Embora a equiparação a royalties se justifique no caso
de serviços técnicos com transferência de tecnologia, o
mesmo não se aplica no caso de serviços técnicos em que
não há transferência de tecnologia, que acabam não sendo beneficiados pela desoneração prevista nos ADTs.53
Uma saída para o primeiro problema seria a eliminação da
cobrança da Cide-remessas, e o retorno à incidência unicamente do IR-fonte nas remessas relativas à importação
de serviços. Alternativamente, a legislação poderia prever a
cobrança da Cide-remessas do exportador do serviço e sua
equiparação ao IR-fonte para fins de aplicação dos ADTs.
Já a solução para o segundo problema passa pela definição clara de que a equiparação a royalties só se aplica no
caso em que os serviços técnicos são acompanhados da
transferência de tecnologia.

c) Averbação no INPI
Pela legislação brasileira, o valor pago na importação de serviços em que haja transferência de tecnologia só é dedutível da
base do IRPJ e da CSLL se o respectivo contrato for averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
– que pode exigir ajustes nas condições dos contratos.
Praticamente nenhum país do mundo faz este tipo de exigência, que apenas encarece e burocratiza o processo de
importação de serviços. Obviamente, entende-se que esta
exigência deveria ser excluída da legislação tributária.

Para a prestação de serviços, o padrão nos ADTs é a atribuição do imposto ao país de residência do prestador do serviço. d) Importação de partes relacionadas
Na prática, isto significa que, nas operações de importação de
serviços alcançadas pelos ADTs, não deveria haver a tributa- Por fim, um último problema ocorre no caso da importação de serviços entre partes relacionadas, como, por
ção na fonte no país de origem das remessas.
............................................................................
53
Em alguns casos, a Receita Federal equipara a remessa para pagamento pela prestação de serviços técnicos ao rendimento de profissões independentes,
com efeito semelhante ao da equiparação a royalties.
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exemplo, em operações realizadas entre a subsidiária
brasileira de uma multinacional e sua matriz.
No entendimento da Receita Federal, em muitas situações a importação de serviços entre partes relacionadas é
equiparada ao pagamento de royalties, vedando-se a dedutibilidade do valor da operação da base do IRPJ e da
CSLL. Isto ocorre, por exemplo, na importação de software pela subsidiária de uma multinacional para revenda
no Brasil. Nestes casos, o valor correspondente à operação é tributado no Brasil (via IRPJ e CSLL) e novamente
tributado na remessa de recursos, através do IR-fonte e
da Cide-remessas, além da incidência dos tributos sobre
bens e serviços. O resultado é um injustificado encarecimento da operação, que se torna não competitiva.
A melhor forma de solucionar este problema é aplicar
a legislação de preços de transferência a essas operações
(como, aliás, é o padrão em transações entre partes relacionadas). Neste caso, somente haveria incidência de
IRPJ e de CSLL sobre eventual diferença entre o preço
de mercado e o preço praticado na operação.

3. OUTRAS QUESTÕES
Além das questões relativas aos tributos sobre bens e serviços e sobre a renda, há outras características do sistema
tributário brasileiro que prejudicam a integração comercial do país. Dentre essas, duas merecem especial atenção: a tributação da folha de salários e a grande complexidade da legislação tributária brasileira, que resulta não
apenas em um elevado custo burocrático de pagamento
de impostos, mas também em um alto grau de litígio entre os contribuintes e o fisco.

Tabela 5. Contribuições sobre a folha de salários (sem FGTS)
Mínimo Máximo
Empregador (salário integral)
Previdenciárias
INSS
Seguro de acidente de trabalho

26,3%

31,8%

20,5%

26,0%

20,0%
0,5%

6,0%

Não Previdenciárias

5,8%

Salário Educação

2,5%

Sistema S

2,5%

Sebrae

0,6%

Incra

0,2%

Empregado (limitado ao teto salário
contribuição)

8,0%

11,0%

Total

34,3%

42,8%

Obs. Contribuições incidentes sobre a folha de salários de uma empresa comercial típica. A alíquota total se aplica apenas até o teto do salário de contribuição.

............................................................................
A primeira característica é o alto custo das contribuições
incidentes sobre a folha de salários no Brasil relativamente ao observado em outros países. Como se vê na Tabela 5,
para um trabalhador urbano padrão, as contribuições sobre a folha variam de 34,3% a 42,8% do salário, podendo
chegar a quase 51% quando considerado o FGTS.54
A título de comparação, a alíquota média das contribuições sobre a folha de salários para a seguridade social nos
países da OCDE (considerando a contribuição do empregado e do empregador) foi de 22,9% em 2016, sendo
a mais elevada de 34,1% – valor inferior ao piso das contribuições brasileiras.

A segunda característica do modelo brasileiro de tributação da folha que afeta negativamente a competitividade do país é o descolamento entre as contribuições e os
Embora seja um tema que atraia relativamente pouca benefícios recebidos pelos empregados. Por conta deste
atenção, a tributação da folha de salários é um dos princi- descolamento, os tributos sobre a folha deixam de ser
pais determinantes da baixa competitividade das empre- percebidos como o custo do financiamento de um benesas brasileiras. Os efeitos negativos da tributação da folha fício e passam a ter as características de um tributo não
sobre o custo de produção das empresas domésticas de- recuperável sobre a produção, prejudicando a competitividade das empresas domésticas.55
correm de duas características do modelo brasileiro.
............................................................................

3.1. Tributos sobre a folha de salários

54
No curto prazo, a contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um custo incidente sobre a folha. No entanto, como será
recuperado pelo empregado em algum momento, pode-se considerar o FGTS como uma forma de poupança compulsória (mal remunerada) e não como
um tributo sobre a folha.
55
Quando há uma correlação clara entre a contribuição incidente sobre a folha e os benefícios por ela gerados, a contribuição assume as características
de um salário indireto. Ou seja, se o valor da contribuição fosse incorporado ao salário do empregado e este alocasse o aumento do salário em um plano
de previdência complementar e em um seguro de vida, o resultado não seria muito diferente daquele decorrente da cobrança da contribuição. Quando,
no entanto, deixa de haver uma correlação entre o valor da contribuição e os benefícios, a contribuição perde a característica de salário indireto e ganha
contornos de um tributo não recuperável sobre a folha.
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Embora dificilmente haja uma correlação absoluta entre
as contribuições sobre a folha e os benefícios em regimes
previdenciários de benefício definido, como o brasileiro, o
descolamento entre as contribuições e os benefícios parece
ser maior no Brasil que em outros países, por três motivos.
O primeiro motivo é a existência de contribuições sobre
a folha que não guardam qualquer correlação com os benefícios, como é o caso das contribuições para o Sistema
S e para o Salário Educação.
O segundo motivo é que, para os trabalhadores que recebem
acima do teto do salário de contribuição (que é o teto dos benefícios), a contribuição da empresa incide sobre todo o salário
do empregado, embora os benefícios estejam limitados ao teto.56
Por fim, o terceiro (e mais importante) motivo é que, no
Brasil, o piso dos benefícios previdenciários (um salário mínimo) é igual ao valor dos benefícios assistenciais
para idosos. Isto significa que, para um trabalhador de
baixa renda, o benefício resultante da formalização e das
contribuições para a previdência é extremamente baixo
quando comparado ao custo da formalização.57
A correção destas distorções – ou seja, a redução do custo das
contribuições incidentes sobre a folha de salários e a redução
do descolamento entre contribuições e benefícios – poderia
reduzir de forma relevante o custo de produção no Brasil,
especialmente no caso de setores intensivos de mão de obra.
Embora não seja possível, neste texto, desenvolver uma proposta para a reformulação da tributação da folha de pagamento, fica claro que o ideal seria uma mudança que, simultaneamente, reduzisse o custo incidente sobre a folha e reduzisse o
descolamento entre as contribuições e os benefícios.

pagamento de tributos (custo de conformidade tributária) e o elevado grau de litígio sobre matérias tributárias.
Ambas as características têm um impacto muito negativo sobre a competitividade do país, não apenas por conta do elevado custo que representam para as empresas,
mas também por conta da insegurança jurídica gerada
pela elevada litigiosidade sobre matérias tributárias. De
fato, a complexidade do sistema tributário brasileiro
acaba representando uma importante barreira à entrada
para empresas que consideram investir no país.58
Uma medida do custo de conformidade tributária no Brasil é a pesquisa Doing Business, do Banco Mundial, segundo
a qual o tempo de trabalho despendido por uma empresa-padrão de porte médio para o pagamento de tributos no
Brasil é o mais elevado do mundo.59 Este custo tende a ser
proporcionalmente mais elevado para empresas de menor
porte sujeitas ao regime normal de tributação, razão pela
qual o Brasil possui regimes simplificados de tributação
com limites de enquadramento extremamente elevados
para padrões mundiais.60 A elevação dos limites de enquadramento nos regimes simplificados de tributação não é,
no entanto, uma boa solução para a complexidade do sistema tributário, pois tais regimes inevitavelmente produzem
distorções que reduzem a produtividade do país.61
O elevado custo de conformidade tributária é o resultado
da grande complexidade do sistema tributário brasileiro
– com destaque para os tributos sobre bens e serviços –,
mas resulta também da elevada autonomia dos estados e
municípios na edição de normas tributárias. Segundo a
pesquisa Doing Business, o imposto que mais tempo exige
das empresas para sua apuração e pagamento é o ICMS.

Já a dimensão do contencioso tributário pode ser apreendida
a partir de uma pesquisa (Lopes, 2017) que levantou o valor
das matérias em litígio tributário registrado no balanço das
Duas características marcantes – e negativas – do siste- 30 maiores companhias não financeiras de capital aberto do
ma tributário brasileiro são o alto custo burocrático do Brasil. Segundo esta pesquisa, no final de 2014, o contencio............................................................................

3.2. Custo de conformidade e litigiosidade

56

Em 2018, o teto do salário de contribuição no Brasil é de R$ 5.645,80.

A título de exemplo, um trabalhador urbano que contribuiu por trinta anos para a previdência sobre um salário mínimo (e que não pode se aposentar
por tempo de contribuição pois não possui 35 anos de contribuição) irá se aposentar aos 65 anos de idade e receber um salário mínimo. Já um trabalhador
que nunca contribuiu para a previdência e que não tenha outra fonte de renda, ao chegar aos 65 anos de idade terá direito a receber um benefício assistencial de um salário mínimo, ou seja, o mesmo valor recebido por aquele que contribuiu.
57

Ainda que a complexidade do sistema e a alta litigiosidade representem um custo para as empresas já instaladas no Brasil, a realidade é que elas já aprenderam a lidar com este ambiente hostil. No caso de potenciais investidores, o custo de aprendizado para operar no ambiente de caos tributário pode ser
extremamente elevado, o que acaba tendo o efeito de uma barreira à entrada no país.

58

59
Segundo as estatísticas do Banco Mundial, este tempo é, no Brasil, de 1.958 horas/ano, contra 1.025 horas no caso da Bolívia (segunda colocada) e uma
mediana de 206 horas para o conjunto dos países da amostra. Ainda que a metodologia do Banco Mundial seja questionável, é indiscutível que o custo
burocrático de pagar impostos no Brasil é bastante elevado para os padrões mundiais.
60
Os principais regimes simplificados de tributação são o Lucro Presumido (acessível para empresas com faturamento de até R$ 78 milhões/ano) e o
Simples Nacional (cujo limite de enquadramento é de R$ 4,8 milhões/ano).
61

Para uma descrição mais detalhada sobre o efeito dos regimes simplificados sobre a produtividade, ver Appy (2017).
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so tributário considerado como perda possível ou provável
pelas empresas correspondia a 32% de seu valor de mercado.
É compreensível que tal grau de litígio gere grande insegurança jurídica para as empresas que operam no país.
Além da complexidade da legislação, o elevado grau de
litígio sobre matérias tributárias decorre de alguns outros fatores, entre os quais dois se destacam. O primeiro é o excessivo grau de detalhamento, na Constituição
Federal, de princípios tributários, que dá margem a recorrentes questionamentos sobre a constitucionalidade
de normas tributárias infraconstitucionais. O segundo
é um processo extremamente deficiente de solução de
conflitos e de processamento de diferenças de interpretação entre os contribuintes e o fisco.
A redução do custo de conformidade tributária e do
grau de litígio sobre matérias tributárias teria um efeito
muito positivo para a competitividade do Brasil. Uma
medida que contribuiria de forma relevante para este
objetivo seria a simplificação do modelo de tributação
de bens e serviços apresentada no item 1.4 deste texto.
Mas a agenda de redução do custo de conformidade e do
contencioso tributário vai além, exigindo mudanças na forma de relacionamento entre a administração tributária e os
contribuintes, em particular através de uma modernização
do processo administrativo fiscal – que regula a forma de
resolução de divergências entre os contribuintes e o fisco.

4. COMENTÁRIOS FINAIS
De diversas formas, o sistema tributário brasileiro afeta
negativamente a competitividade das empresas nacionais e a integração comercial do país.
Os maiores problemas concentram-se na tributação de
bens e serviços. Ao contrário de um bom imposto sobre
o valor adicionado (IVA) – que incide apenas sobre o
consumo –, os tributos brasileiros oneram as exportações e os investimentos, além de gerar distorções que reduzem de forma relevante a produtividade do país.
Tais problemas são de diversas ordens, e decorrem da
fragmentação da base de incidência entre cinco tributos
(ICMS, ISS, PIS, Cofins e IPI), da existência de diversas
formas de incidência cumulativa, da cobrança do imposto
na origem nas transações interestaduais e da multiplicidade de benefícios fiscais e regimes especiais. A solução de
tais problemas pressupõe a aproximação das características dos tributos brasileiros daquelas de um bom IVA.
Uma das formas de melhorar a tributação sobre bens e serviços é fazer ajustes nos tributos atuais que reduzam o imNº 136 - Julho/Agosto/Setembro de 2018

pacto negativo sobre a competitividade do país. Há vários
ajustes possíveis, dos quais quatro foram analisados no presente texto: a) a eliminação de restrições ao aproveitamento de créditos no âmbito do PIS/Cofins e do ICMS; b) a
adoção do regime não cumulativo para todo o PIS/Cofins;
c) a migração da cobrança do ICMS para o destino; e d) a
facilitação do aproveitamento de créditos de ICMS pelos
exportadores. Embora avanços sejam possíveis, essas propostas têm efeitos limitados e sua implementação encontra
dificuldades por conta de seu elevado custo fiscal, e de resistências por parte de setores empresariais ou de estados.
Neste contexto, provavelmente a melhor opção para
corrigir as distorções na tributação dos bens e serviços
seja a implementação de uma reforma estrutural, como
a sugerida pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF). A
base da proposta é a substituição dos cinco tributos atuais – ICMS, ISS, PIS, Cofins e IPI – por um único imposto sobre bens e serviços (IBS), com as características
de um bom IVA. Tal mudança resolveria todos os problemas da tributação de bens e serviços que prejudicam
a competitividade da produção doméstica.
A proposta de reforma do CCiF busca reduzir as resistências
à mudança de três maneiras: a) através de uma transição de
dez anos, ao longo dos quais as alíquotas dos tributos atuais seriam progressivamente reduzidas e a alíquota do IBS
progressivamente elevada, mantendo-se a carga tributária
constante; b) através de uma transição ainda mais longa, de
cinquenta anos, na migração da atual distribuição de receita
entre estados e municípios para a distribuição proporcional
ao consumo (princípio do destino); e c) por meio da preservação da autonomia dos estados e dos municípios na fixação
da alíquota do imposto. Embora tais características não eliminem todas as resistências políticas à mudança, certamente
mitigam várias das dificuldades encontradas na tramitação
de propostas anteriores de reforma tributária.
Uma segunda área em que as características do sistema
tributário brasileiro dificultam a inserção do país nas cadeias globais de valor é na tributação da renda. No texto,
foram analisadas quatro questões relativas a este tema.
Uma primeira questão diz respeito à alíquota incidente sobre
o lucro nas empresas. Em um contexto de “guerra fiscal” global
pela atração de investimentos, marcada por uma tendência à redução das alíquotas dos impostos sobre a renda corporativa, a
alíquota brasileira (de 34%) passou a figurar entre as mais altas
do mundo, o que pode prejudicar a atração de investimentos
pelo país. Neste cenário, propõe-se uma redução da alíquota
corporativa no Brasil, a qual seria compensada pela introdução da tributação na distribuição de dividendos (mantendo a
carga tributária constante), aproximando o modelo brasileiro
daquele vigente na maioria dos países desenvolvidos.
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Tributação e Comércio Exterior

Um segundo tema analisado foi o modelo brasileiro de
tributação do lucro auferido no exterior por controladas
e coligadas de empresas brasileiras. O atual regime de tributação em bases universais reduz muito a competitividade dos investimentos de empresas brasileiras no exterior,
e sua manutenção (principalmente se a alíquota sobre
o lucro das empresas não for reduzida) pode levar a um
processo de transferência das matrizes de multinacionais
brasileiras para outros países. Para resolver este problema,
propõe-se que o Brasil migre para um regime de tributação em bases territoriais – a exemplo da maioria dos países
desenvolvidos –, medida que precisaria ser complementada pela estruturação de um regime CFC (Controlled
Foreign Corporation), voltado a evitar a transferência de
rendas passivas do Brasil para países de baixa tributação.
Ainda na esfera da tributação da renda, analisaram-se questões relativas aos acordos de dupla tributação
(ADTs) celebrados pelo Brasil e ao regime de preços de
transferência. Simplificadamente, verifica-se que o baixo
número de ADTs, assim como as diferenças entre o padrão da OCDE e os critérios utilizados pelo Brasil nos
ADTs e no regime de preços de transferência, dificultam
bastante a integração comercial do país. A recomendação é ampliar a rede de ADTs e aproximar o máximo
possível o padrão utilizado pelo Brasil nos ADTs e na
aplicação de preços de transferência do padrão mundial.
A quarta, e última, questão analisada no âmbito da tributação da renda diz respeito ao ônus excessivo imposto pelo
modelo brasileiro à importação de serviços. Para resolver
este problema, são sugeridas algumas medidas, sendo as mais
relevantes: a) a eliminação da Cide-remessas (ou sua caracterização como tributo incidente na fonte sobre as remessas
para o exterior); b) a eliminação da exigência de averbação no
INPI de contratos em que há transferência de tecnologia; e
c) a eliminação da equiparação de serviços técnicos em que
não há transferência de tecnologia a royalties.
A importação de serviços também é prejudicada pela
não recuperação – total ou parcial – do ISS e do PIS/
Cofins incidentes sobre as importações. A melhor solução para esses problemas, contudo, é a reforma estrutural na tributação de bens e serviços, pois a solução
apenas para os serviços importados prejudicaria competitivamente os serviços domésticos.
Por fim, outros dois temas foram analisados no texto. O
primeiro é o impacto da tributação da folha de salários
sobre a competitividade das empresas brasileiras. Constatou-se que o modelo brasileiro tem dois grandes problemas: a elevada alíquota incidente sobre a folha e o
descolamento entre contribuições e benefícios. Por conta
dessas características, a tributação da folha deixa de ter os
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efeitos de uma forma de salário indireto (diretamente vinculada à percepção de benefícios pelo trabalhador) e passa
a ser percebida como um tributo sobre a produção, com
efeitos negativos para a competitividade do país. Não se
apresenta, no texto, uma proposta detalhada de mudança
na tributação da folha, mas se indicam como diretrizes a
redução de seu custo e uma vinculação mais clara – para o
trabalhador – entre contribuições e benefícios.
Por fim, analisaram-se os impactos negativos sobre a
competitividade do elevado custo de conformidade tributária e do alto grau de litígio sobre matérias tributárias
no país. A reforma estrutural da tributação sobre bens
e serviços resolveria parte relevante de tais problemas,
mas seguiria havendo a necessidade de outras mudanças, principalmente na criação de um mecanismo mais
eficiente e célere de resolução de divergências de interpretação da legislação entre os contribuintes e o fisco.
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